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Sēdi atklāj padomes priekšsēdētāja, Valsts kancelejas direktore E.Dreimane
1. Par Pārresoru koordinācijas centra funkcijām, uzdevumiem un
turpmāko darbību
(M.Krieviņš)
1.1. Pieņemt zināšanai M.Krieviņa sniegto informāciju par Pārresoru
koordinācijas centra (turpmāk –PKC) izveidošanas pamatojumu, tā funkcijām,
struktūru un plānoto personālu. M.Krieviņš informē, ka PKC 2012.gadā ir
šādas prioritātes:
1.1.1 Nacionālā Attīstības plāna (2014.- 2020.) izstrāde līdz š.g. septembrim.
1.1.2. Plānošanas sistēmas izvērtējums.

2. Par 2012.gada strukturālo reformu ietekmes novērtējumu tēmu
apstiprināšanu (ESF projekts „Atbalsts strukturālo reformu
ieviešanai valsts pārvaldē”)
(E.Dreimane, A.Pētersone, K.Soms, A.Ločmele, J.Nikoļenko, A.Dūdiņš,
E.Upīte, A.Jaunsleinis, A.Baumanis, M.Pūķis, L.Čigāne, A.Dravnieks,
G.Puķītis, E.Pastars, E.Kušners, B.Bāne)
2.1. E.Dreimane informē par ESF projekta „Atbalsts strukturālo reformu
ieviešanai valsts pārvaldē” (turpmāk – ESF projekts) pieteiktajām tēmām
2012.gadam un aicina ministriju pārstāvjus prezentēt piedāvātās tēmas.
2.2. A.Pētersone informē, ka ESF projekta ietvaros 2012.gadā tiek piedāvātas
piecas pētījumu tēmas:
2.2.1. Uzņēmēju aptauja un esošās situācijas, tai skaitā inovācijas politiku
dokumentu izvērtējums par privātā sektora ieguldījumiem pētniecībā un
attīstībā (R&D - research& development), ietverot priekšlikumu izstrādi
normatīvo aktu, tiešo un netiešo atbalsta instrumentu pilnveidošanai un privātā
sektora ieguldījumu paaugstināšanai (Ekonomikas ministrija).
2.2.2. Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās profesionālās izglītības
ieguves procesa pilnveide Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām
ar speciālajām dienesta pakāpēm (Iekšlietu ministrija).
2.2.3. Pārskats par Latvijas radošās industrijas darbību un
priekšnoteikumiem mērķtiecīgas nozares tālākai attīstībai (Kultūras ministrija).
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2.2.4. Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums par iecerētajām
strukturālajām reformām sociālās palīdzības politikas jomā (Labklājības
ministrija).
2.2.5. Valsts pārvaldes politikas novērtējums, kas ietver pamatnostādņu
„Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2008.-2013.gadam”
novērtējumu un plāna
„Pasākumu plāns valsts pārvaldes sistēmas un
civildienesta optimizēšanai” novērtējumu (Valsts kanceleja).
2.3.Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Kultūras
ministrijas, Labklājības ministrijas un Valsts kancelejas pārstāvju sniegto
pamatojumu 2.2.apkšpunktā izvirzīto pētījumu tēmu nepieciešamībai, plānoto
pētījumu apjomu un sagaidāmajiem rezultātiem.
2.4.Pieņemt zināšanai padomes locekļu izteiktos viedokļus:
24.1. tēma ir atbalstāma, bet, lai pētījums būtu pilnīgs, pētījumā būtu jāiekļauj
ne tikai uzņēmēji, bet arī zinātniskie institūti, kā arī pētījuma rezultātā
uzņēmējiem būtu jānodrošina atgriezeniskā saite, piedāvājot konkrētus
risinājumus, to attiecīgi atspoguļojot aptaujas anketā. Pētījumā iesaistīt dažādus
komersantus gan pēc darbības profila, gan apmēriem. Paralēli būtu jāveic
tautsaimniecības struktūras analīze, nosakot kādi ir nākotnē plānotie attīstības
virzieni, kurus valsts atbalstīs, tādējādi pētījumā pievēršot uzmanību konkrētām
nozarēm, kuras nākotnē plānots atbalstīt. Veicot pētījumu jāparedz, ka pētījuma
rezultātus var izmantot plānojot jauno struktūrfondu periodu.
2.4.2.tēma ir atbalstāma ar nosacījumu, ka tiks precizēts pētījuma mērķis un
apjoms – pētījumu balstot uz sistēmisku pieeju - iekļaujot vairākas nozares, ne
tikai Iekšlietu ministrijas sistēmas, bet arī Aizsardzības ministrijas atbildībā
esošās izglītības iestādes. Pētījuma apjoms un sagaidāmie rezultāti būtu
jāsaskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju, kura ir atbildīga par izglītības
jomu kopumā. Izvērtēt iespēju pētījumā iekļaut sadaļu par pašlaik trūkstošo
profesionālo prasmju un zināšanu izvērtējumu Iekšlietu ministrijas sistēmas
iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kā rezultātā tiktu
piedāvāti priekšlikumi izglītības sistēmas pilnveidošanā.
2.4.3. tēma par Latvijas radošās industrijas darbību un priekšnoteikumiem
mērķtiecīgas nozares tālākai attīstībai ir atbalstāma. Izvērtēt iespēju papildus
pētīt arī dažādu tirgus sektoru pieprasījumu pēc radošajām industrijām.
2.4.4. tēma par sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējumu iecerētajām
strukturālajām reformām sociālās palīdzības politikas jomā ir atbalstāma,
iekļaujot pētījumā pirmspensijas vecuma iedzīvotāju grupu, kā arī pētījumā
paredzēt risinājumus attiecībā uz „decentralizāciju” nodrošinot strukturālās
reformas.
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2.4.5. tēma ir atbalstāma. Piedāvāts izslēgt no pētījuma mērķa civildienesta
jautājumus, bet vairāk pētīt valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības politikas
problēmas.
2.5.Visus priekšlikumus iepirkuma komisijas locekļiem pēc iespējas iekļaut
iepirkuma dokumentācijā, izstrādājot tehnisko specifikāciju.
2.6. Ņemot vērā padomes locekļu izteiktos viedokļus par pētījumu tēmu,
problēmu un sagaidāmo rezultātu, atbalstīt 2012.gadā ESF projekta ietvaros
veikt šādas pētījumu tēmas, vienlaikus nodrošinot, ka pētījumu tēmas vēl
precizējamas, konsultējoties ar nozares speciālistiem:
2.6.1. Pārskats par Latvijas radošās industrijas darbību un priekšnoteikumiem
mērķtiecīgas nozares tālākai attīstībai.
2.6.2. Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums par iecerētajām
strukturālajām reformām sociālās palīdzības politikas jomā.
2.6.3. Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās profesionālās izglītības
ieguves procesa pilnveide Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām
ar speciālajām dienesta pakāpēm (Iekšlietu ministrija).
2.6.4. Uzņēmēju aptauja un esošās situācijas, tai skaitā inovācijas politiku
dokumentu izvērtējums par privātā sektora ieguldījumiem pētniecībā un
attīstībā (R&D - research& development), ietverot priekšlikumu izstrādi
normatīvo aktu, tiešo un netiešo atbalsta instrumentu pilnveidošanai un privātā
sektora ieguldījumu paaugstināšanai (Ekonomikas ministrija).
2.6.5. Valsts pārvaldes politikas novērtējums, kas ietver pamatnostādņu „Valsts
attīstības pamatnostādes 2008-2013.gadam” vidus posma novērtējumu un plāna
„Pasākumu plāns valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanai”
īstenošanas novērtējumu (Valsts kanceleja).
Sēdi plkst.11:20 slēdz Valsts kancelejas direktore E.Dreimane.
Padomes priekšsēdētāja

E.Dreimane

